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Порука одраслима
Док читате ову књигу детету, разговарајте с њим о томе шта пише у њој, 
пажљиво слушајте дечја питања, поштено се трудите код одговора, не из-
бегавајте да кажете не знам, понекад питајте А шта ти мислиш да то 
значи...? да бисте проверили колико дете разуме оно што је прочитано и 
шта мисли о томе.
Читање треба да буде прилика за боље међусобно упозна вање, дружење 
и уживање.
        Др Нада Кораћ, психолог





- Млађима треба дужи сан
јер они расту сваки дан.
У сну најбоље расту деца
брже од ласте, брже од зеца.

- Због чега морам рано у кревет,
некад у осам, некад у девет?
Одрасли увек дуже остају   
и занимљиве приче причају.



Ана је весела што њен брат уме
све ово лепо да разуме.
Иде да спава када и ласте
јер жели што пре да порасте.

- Због чега морам рано у кревет,
некад у осам, некад у девет?
Одрасли увек дуже остају   
и занимљиве приче причају.



- Код баке хоћу да се преселим           
да гледам ТВ колико желим.
Тата ми не да, а виче мама: 
„Очи се кваре од екрана!“

- Кад дуго седиш испред екрана,
тело се кочи, замараш очи.
Свет око себе оком гледамо,
зато је важно вид да чувамо.



Мама је срећна јер нема бриге -
Влада сад воли са друштвом игре. 
У природи је са пуно воље,
 од емисија - само најбоље.

- Код баке хоћу да се преселим           
да гледам ТВ колико желим.
Тата ми не да, а виче мама: 
„Очи се кваре од екрана!“
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